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Organizațiile de bază din orașul Vulcan 
se întăresc continuu

de partid și 
din Vulean

ȘTIRI DIN COMERȚ

Luna cadourilor

ai muncii demni de 
de membru de partid, 
acest scop, comitetul 

de partid a recomandat 
organizațiilor de

înaltul

orășe- 
birou- 

bază să

s-a 
ca 
să 

ca-

să obțină noi suc- 
cu care să încunu- 
rezultatele obținute 
în prezent. Merceo- 
vizitează zilnic de-

muncă, se numără și Pavicici Ететіс. De la înce
putul acestui, an și pînă în prezent toate repara
țiile executate de el au fost recepționate cu califi
cativul bine.

IN CLIȘEU : Lăcătușul Pavicici Emerie executînd 
revizia unei mașini de încărcat steril.

Tehnica avansată în abataje
N-au trecut nici două luni 

de cînd comuniștii secto
rului II al minei Vulcan 
tjfi analizat în adunarea 
de dare de seamă șl ale
geri activitatea întregu
lui colectiv, privind înde
plinirea sarcinilor de plan. 
Adunarea a elaborat mă
suri 
rea 
ție. 
tea
prindă viață. S-a amintit 
atunci că nu sînt folosi
te toate 
sporirea 
muncii, 
este cel
din cadrul exploatării u-

pentru îmbunătăți- 
procesului de produc 
O parte dintre aces- 
au început deja să

rezervele pentru 
productivității 

că deși sectorul 
mai mecanizat
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î
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r
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Mihai. Brigada

tilajele din dotare nu sînt 
judicios folosite.

Așa de exemplu, a fost 
cazul cu haveza КЛ4.Р.-3. 
Acest' utilaj a fost folosit 
multă vreme de către bri
gadă condusă de Cons
tantin
respectivă a obținut re
zultate frumoase în tot 
timpul cît a lucrat cu 
haveza. După terminarea 
abatajului haveza a fost 
scoasă. Aceasta din cau
ză că nu era pregătit din 
timp un alt loc de mun
că care să permită folo-

ȘT. EKART

(Continuare în pag. 3-a)

In comerțul nostru 
încetățenit obiceiul 
ultima lună a anului 
fie consacrată „Lunii 
dourilor".

In acest scop organiza
țiile comerciale locale, 
în colaborare cu I.C.R.A., 
I.C.R.T.I. și I.C.R.M. în 
acest an și-au intensificat 
eforturile în vederea a- 
provizionării din abun
dență a unităților de des
facere, iar personalul de 
deservire din magazine, la 
rîndul său, se străduiește 
ca în această lună de vîrL 
în deservirea cumpărăto-

rilor, 
cese 
neze 
pînă 
logii
pozitele și de cum apar 
mărfuri noi ele Sînt li
vrate unităților de desfa
cere unde mîini pricepu
te le aranjează în rafturi 
ca ele să îmbie la cum
părare.

Deci 
e și în 
lej de
tru lucrătorii din comerț 
și un nou avînt în desfă
șurarea întrecerii socialis
te.

„Luna cadourilor" 
acest an un pri- 

noi afirmări pen-

Bucurii pentru cei mici 
marișt cei...

Incepînd cu dulciurile, 
în peste 100 de sortimen
te, față de 56 cite erau 
în anul 1960. și continuînl 
cu mărfurile textile, jucă
riile, tricotajele, artico
lele de uz casnic, de 
sport, electrice, articolele 
de drogherie și de galan
terie, prezentate în pungi 
speciale ori cutii, toate 
constituie prilej de bucu
rie 
cît

atît pentru cei mici, 
și pentru cei mari.

de cît mai 
s-a gîudil 

O.CI.. Pro- 
cînd a 
de ex- 
ia l*e- 

organi-

înființarea 
cu vînzare 
și Lupeni, 
„Decadei stofelor

La crearea 
multe bucurii 
și conducerea 
duse Industriale 
inițiat 
poziții 
troșani 
zarea
de iarnă", cît și a oraru
lui special care să asigu
re deservirea promptă a 
cumpărătorilor în zilele 
premergătoare sărbători
lor de iarnă.

Cîteva cifre
Deși anul 1963 încă nu 

s-a sfîrșit, mai multe uni
tăți alimentare și textile 
de pe raza orașului regio
nal Petroșani au raportai 
îndeplinirea înainte 
termen . a planului 
de aprovizionare și < 
cere.

Dintr-o situație 
tică reiese că în 
trecute din acest 
fost vîndute cu 8 000 000 
lei și, respectiv, 7 970 000

i de 
anu al 

desfa-

stat'is-
11 luni
an au

REALIZĂRI ALE SONDORILOR
Foraje'peste plan
In prima decadă a lunii 

decembrie, brigăzile de pe 
șantierul de explorări U- 
ricani — Cîmpu lui Neag 
au forat peste sarcinile de 
plan 44,20 metri de son
dă, au montat cu 3 zile 
înainte de termen o ins
talație de foraj pentru 
mari adîncimi și au însu
mat la prețui de cost al 
lucrărilor efectuate, Im
portante economii. La a- 
ceste realizări, obținute 
pe seama scoaterii de 
sub plan a brigăzilor ră
mase în urmă, reducerea 
timpului de instrumentație 
și creșterea productivită
ții muncii se mai adaugă 
și recuperarea totală a 
minusului avut în luna 
trecută.

S-au evidențiat prin 
contribuția adusă sondorii 
Jerca Adrian, a cărui bri
gadă a primit titlul de 
brigadă de calitate și stea
gul roșu de evidențiată în 
întrecere, Ghermenea Eu
gen, Fraităr Gheorghe, 
Iacobescu Vasile, Simedru 
Constantin, Pană Nicolae.

Lihu Ioan, Udrescu Nico
lae, Crislea ‘ Nicolae 
Guțilă Adrian.

> I .

100 de noi cadre 
calificate

La începutul trimestru
lui II, conducerea șantie 
rului de explorări Uricani 

■ a organizat pentru tinerii 
muncitori din secție, două 
cursuri de calificare : unul 
pentru profesia.de sondor, 
celălalt pentru profesia de 
motorist. Prezentîndu-se 
regulat la cur sui i șt in- 
sușindu-și în bune condi- 
țiuni materia predată, ma
joritatea cursanților (în 
număr de 107) ptezenți în 
ziua de 10 decembrie 
la examen, au obținut 
lificative bune.

S-au remarcat prin
crările scrise și răspunsu
rile date cursanțri Albea- 
nu Victor, Avramescu Va
sile, lacob Marin, Matei 
N. Ioan, Hrum Nicolae, 
Golianu Ioan, Alexandru 
Petru, Dăian Victor, Pă- 
trai Adrian, Ciobanu loan, 
Cărămrdfiriț iNfcoiae și 
Giurcan Sabin. . La califi
carea noilor cadre și-au

a.c., 
ca-

lu-

■ grăitoare
lei mai multe mărfuri a- 
limentare și produse in
dustriale decît în tot 
cursul anului 1962. Cifre
le de plan pentru anul 
1964 preconizează o nouă 
creștere care tălmăcesc 
prin graiul lor sporirea 
nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Astfel, pre
vederile planului de a- 
provizionare și desfacere 
al produselor alimentare 
este cu 33 650 000 lei mai 
mare decît cea din anul 

iar la 
indus- 

i lei 
mai

adus aportul corpul de 
lectori format din Iacobes- 
cu Dumitru, responsabilul 
cursului, Stanciu Rozalia, 
Iliescu Dumitru, ing. To- 
dea Ioan, Pop Vasile, lo- 
nescu Aristide și Mia Ni
colae.

în urmă, 
sondă de 
explorări 
lui Neag

comu-

І 
î*

în curs, : 
produse 
tirale cu 
34 554 000 
mare.

Inovație valoroasă
Cu cîtva timp 

la instalațiile de 
pe șantierul de 
Uricani—Cîmpu
vechiul sistem de cuplare 
ia grupurile electrice de 
granice V-3 creia mari 
pierderi de energie, pro
voca defecțiuni și stran
gulări în lucru, cheltuieli 
și alte neajunsuri. Hotă
rît să le elimine,
nistui Pop Vasile, mais
tru electromecanic pe șan
tier, a conceput și reali
zat după o asiduă muncă 
un nou sistem de cuplare. 

Experimentată practic, 
Inovația a dat rezultate 
bune. După calculul comi
siei de inovații din în
treprindere, ea aduce 
șantierului o economie de 1 
80 000 lei anual.
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ale

al 
Și

îndatoririle 
despre prin- 
moralei co

intensifieării 
organ izatori-

Comitetul orășenesc 
organizațiile de bază 
se preocupă cu răspundere de a- 
tragerea în rîndurîle partidului a 
celor mai înaintați mineri, ener- 
.geticieni, constructori și alți oa
meni 
titlu

In
nesc 
rilor
lărgească activul fără de partid cu 
cei mai merituoși oameni ai mun- 
eii. In prezent, activul fără de 
partid din orașul Vulcan a crescut 
la 1220 tovarăși. De hemarcat este 
faptul că din totalul membrilor 
activului fără de partid, peste 80 
la sută sînt muncitori direct pro
ductivi. In fiecare organizație de 
bază, tovarășii din activul fără de 
partid au fost repartizați pe lingă 
cei mai pregătiți comuniști oare 
să se ocupe de creșterea și edu
carea lor. In acest an școlar, 524 
tovarăși din activul fără de partid 
sînt încadrați în diferite cercuri 
și cursuri ale învățămîntului de 
partid, pentru a-și ridica nivelul 
politie și ideologic. De asemenea, 
în majoritatea organizațiilor de 
bază au fost ținute conferințe e- 
ducative, la care au participat și 
tovarăși din activul fără de partid, 
despre înaltul titlu de membru de 
partid, drepturile și 
membrilor de partid, 
cipalele trăsături 
muniste.

Drept rezultat 
activității politice
ce desfășurate de comitetul oră
șenesc de partid, de birourile or
ganizațiilor de bază, în ultimul an 
organizațiile de partid din raza o- 
rașului Vulcan au primit 546 noi 
membri și candidați de partid din 
rîndurile celor mai buni mineri, 
ehergeticieni, constructori, 
tori din comerțul de stat, 
întovărășiți. -

O activitate, rodnică în 
niul Șuncii de primire în 
desfășoară comuniștii din organP 
zațiile de bază nr. 2, 4 și 8 de la 
mina Vulcan. T.C.M.C. Coroiești. 
uzina electrică și altele, care a- 
proape în fiecare lună au primit 
între 2—5 tovarăși în rindurile 
membrilor și candidaților de partid. 
Rezultate bune în munca de pri
mire în partid s-au obținut și în 
organizațiile de bază din sedtorul 
10 construcții, I.L.L. ртесит și or
ganizația de bază din sectorul I 
al minei Vulcan (secretar tov. 
Cuciue Profir) eare în acest an 
și-a lărgit rîndurile cu 42 de 
membri și candidați de partid.

Este demn de remarcat faptul 
că majoritatea membrilor și can- 
didaților de partid primiți, sînt cei 
mai destoinici muncitori, tehni
cieni și ingineri. Iată-1, de exem
plu, pe tov. Bucinea Dumitru, mi
ner șef de schimb în brigada eo- 
munistului Drob Gheorghe, din sec
torul 11 al minei Vulcan. Alături

de ceilalți ortaci ai săi, >fov. Bu- 
cinea își aduce din1 (Slin aportul 
la succesele brigăzii, luptă neobo-:, 
sit pentru creșterea productivității 
muncii. In ultimele luni, brigada 

din care face parte Bucinea Dumi
tru a realizat o productivitate me
die de 8 tone cărbune pe post: 
Dezbătînd cererea acestuia de pri^j 
mire în rîndul candidaților 49 
partid, comuniștii au subliniat tltf- 
săturile lui morale; înaintate, fap
tul că este un om care- pune mult 
suflet în munca pentru în deplini- 
rea și depășirea planului. Dînd o 
bună apreeiere calităților lui po
litice și profesionale, comuniștii 
din sector au hotărît să-l primeas
că în partid fără stagiu de candi
datură. Tot organizația de bază 
din sectorul II a primit nu de mult 
în rîndurile membrilor de partid 
și pe minerul șef de brigadă Ni- 
coară Ioan, specialist în exploata
rea abatajelor frontale.de pe stra- 
tele subțiri. El mobilizează oa
menii cu care lucrează la traduce
rea în viață a sarcinilor de plan, 
la folosirea din plin a orelor de 
lucru. In ultima perioadă, pe baza 
creșterii productivității muncii cu 
500 kg. cărbune pe post, brigada 
sa a extras din adîncuri sute de 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan.

Exemple din care rezultă preo
cuparea organizațiilor de partid 
pentru primirea în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid a 
celor mai merituoși oameni ai 
muncii pot fi date și din alte sec
toare miniere. Organizația de ba
ză din sectorul III, a pus nu de 
mult în 
rerea de 
didaților 
Tătărcan

luoră- 
țărani

dome- 
partid

discuția comuniștilor, ee- 
primire în rîndurîle can- 
de partid a minerului 
Dumitru. Avîndu-se în

vedere calitățile lui de bun orga
nizator al procesului de produc
ție, eforturile sale pentru îndepli
nirea angajamentelor de întrece
re, organizația de partid a . hotărît 
să-l primească direct în . rîndurîle 
membrilor de partid. După prijfii'- ' 
rea sa în partid, Ia propunerea or
ganizației de bază, minerului Tă- 
tărean Dumitru i s-a încredințat 
conducerea unei brigăzi, care în 
ultimele două luni și-a depășit cu 
sută la sută angajamentul de în
trecere. Exemple demne de urmat 
în muncă sînt și tov. Catană Ves
pasian, șef de schimb într-o bri
gadă de mineri, Dismacek Emil, 
electrician la T.C. Paroșeni auto
rul mai multor inovații și alții ca
re în acest an au fost primiți în 
rîndul membrilor sau candidaților 
de partid.

Prin primirea unor
oameni in rîndurile membrilor 
candidaților de partid, a sporit 
pacitatea organizațiilor de bază 
mobilizare a oamenilor muncii
lupta pentru traducerea în viață 
a sarcinilor puse de Congresul a! 
Ш-lea al partidului.

Z. ȘUȘTAC

asemenea
ȘÎ 

ca
de 
în

M. MICA

Printre brigăzile de zidari de pe șantierul 7 construcții din Lupeni, evidențiate 
în muncă, se numără și cea. condusă de Mureșan Vasile. Lunar, ea realizează depă-. 
șiri de plan cup rinse între 25—35 la sută,

IN CLIȘEU : Șeful de brigadă Mureșan Vasile (dreapta) și zidarii Costea Emil și 
Predoi ' Constant in la locul de muncă.

profesia.de
frontale.de


STEAGUL ROȘU

Cum am organizat activitatea 
extrașcolară a elevilor

Ținînd seama de contribuția pe 
cere o poate aduce activitatea în 
oferă de clasă și școală, în studiul 
și pregătirea pentru viață a elevi
lor, încă de la începutul anului 
școlar conducerea școlii, cadrele 
didactice șl organizația de pionieri 
de la Școala generală de 8 ani 
din Iscroni au dat o importanță 
deosebită acestei activități.

In cadrul acțiunilor extrașcola- 
re, o mare atenție a fost acordată 
muncii culturale. Pe scena cămi
nului cultural din Iscroni și pe 
cea a clubului muncitoresc din 
Livezeni, programele prezentate de 
еіадеіе V—VII au fost urmărite 
cu interes. Programele au cuprins 
recitări și cîntece despre patrie și 
partid, despre munca minerilor, a 
muncitorilor din fabrici și uzine, 
precum și despre munca țăranilor 
muncitori.

Avînd în vedere că excursiile 
și vizitele în întreprinderi au un 
rol important în pregătirea și e- 
ducarea elevilor, în anul acesta, 
cu sprijinul organizației de pio
nieri, am organizat excursii cu e- 
levli în orașele Lupeni și Vulcan. 
Cu ocazia excursiei din Lupeni, 
elevii au vizitat locul unde s-a 
desfășurat greva minerilor din 
1029, placa comemorativă ridicată 
în memoria celor căzuți, au vizitat 
fabrica de mătase „Vîscoza", unde 
au văzut procesul de fabricație a 
fîrțlor de mătase. In orașul Vul

------------ 0-.-----------

La cercul pedagogic al învățătorilor
Ședințele lunare ale cercului pe

dagogic al învățătorilor din orașul 
Petroșani contribuie, prin proble
mele pe care le dezbat la pregă
tirea metodico-științifică a învăță
torilor.

Referatele susținute pînă în pre
zent în cadrul acestui cerc au a- 
cordat o mare atenție predării ma
tematicii, limbii romîne, geogra
fiei, științelor naturale și desenu
lui. Un deosebit interes a suscitat 

can, elevii au vizitat noua școală 
cu І6 săli de clasă, cartierele noi 
ridicate etc.

O altă formă a muncii educa
tive o constituie activitatea ob
ștească. In această problemă pu
tem arăta că elevii școlii noastre 
au contribuit la înfrumusețarea 
școlii, curții, curățirea fînațului 
comunal, amenajarea unei baze 
sportive, strîngerea fierului vechi, 
u maculaturii etc. Paralel cu aceste 
activități, o atenție deosebită am 
acordat-o antrenării elevilor în 
diferite cercuri. In organizarea a- 
cestor cercuri s-a tinut seama de 
posibilitățile școlii. Rezultate bune 
a dat cercul „Prietenii cărții", in 
cadrul căruia, elevii conduși de 
către profesoara Bîcoi Pascaru Ev- 
dochia au organizat o serie de ac
țiuni cu cartea și au confecționat 
diferite albume care ilustrează via
ța scriitorilor noștri.

In organizarea muncii extrnșco- 
lare un sprijin permanent l-am 
primit și din partea unor părinți 
ca Burlec Valeru, Lup Victor, Her 
Ionel, Majoatcă Cornel și alții.

Putem spune cu certitudine că 
activitatea extrașcolară desfășurată 
de către elevii de la școala noas
tră în acest trimestru a contribuit 
la obținerea unor rezultate bune 
în pregătirea și educarea lor.

DUMITRU CORNEA 
directorul Scolii generale de 8 ani 

Iscroni

toare Bogdan Eugenia și lecția des
chisă cu tema „Desen decorativ 
compus din motive populare" ■— 
ținută de către tovarășa învățătoa
re Gundel Irina de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 4 Petroșani, La 
această lecție, tovarășa Gundel a 
folosit planșe cu motive populare 
din diferite regiuni ale țării.

VERA PASCULESCU 
corespondentă

LA FINELE 
TRIMESTRULUI

întreaga muncă desfășurată de 
către cadrele didactice de la Școa
la profesională de ucenici din Lu
peni a fost îndreptată spre înche
ierea cu succes a primului trimes
tru. In acest scop, s-a organizat 
recapitularea materiei, s-au ținut 
meditații și consultații cu elevii 
rămași în urmă la învățătură, s-au 
dat îndrumări privind executarea 
în bune condițiuni a lucrărilor 
trimestriale etc.

O contribuție 
de seamă în în

drumarea activită
ții metodice a ca
drelor didactice l-a adus și cercul 
pedagogic.

De curînd, în cadrul cercului 
pedagogic tovarășul profesor Pa
puc Stan a ținut la clasa a lll-a 
I o lecție deschisă cu tema „Dis
pozitive de alimentare ale mașini
lor eu lubrifianti" iar tovarășul 
profesor Filip Gheorghe a expus 
referatul „Principiile metodice ale 
lecției de recapitulare".

In urma discuțiilor purtate în 
ședința cercului, au reieșit o se
rie de sarcini în - ceea ce privește 
încheierea trimestrului I. Așa de 
exemplu, s-a arătat că trebuie să 

Elevele Ghimpău Marilena, Rusu Gabriela și Levițki Tamara (în clișeu de Ia 
stingă la dreapta) de la Școala de 8 ani nr. 2 din Petroșani sînt fruntașe la învățătură. 
Pentru ele, prim ui trimestru al anului școlar este ca și încheiat. Strădania lor la în
vățătură a fost încununată de succes. Acum lucrează la completarea caietelor de de
tașament cu activitățile ce vor fi organizate în școală pe timpul vacanței.

Fotoreporterul nostru le-a surprins pe cele tret pioniere, la colțul pionierilor, lu- 
crînd la completarea caietelor de detașament

se acorde o atenție mai mare ele
vilor rămași în urmă la învăță
tură (fără a se neglija ceilalți 
elevi) prin intensificarea orelor de 
consultații și meditații, să se ur
mărească permanent studiul indi
vidual al elevilor în cămin, luîn- 
du-se măsuri să fie admiși ia me
ditații și elevii externi, cu rezul- 
tete slabe în muncă.

In aceste zile, va avea loc exa
menul de fine de 
trimestru la prac
tică. Pentru aceas
ta s-au stabilit 
comisiile de exa
minare pe centre 

de practică. Elevii vor fi verif» 
câți de felul cum șl-au făcut dato 
ria în producție -. notele de la lu
crările de probă, caietele de prac
tică și notele de la practica efec
tuată în producție vor oglindi ac
tivitatea lor.

Sîntem siguri că măsurile luate 
din timp de către conducerea șco
lii vor duce la încheierea cu suc
ces a primului trimestru. Rezulta
tele obținute pînă în prezent lasă 
să se întrevadă acest lucru.

prof. ILIE CIUCA
Școala profesională de ucenici 

Lupeni

Activitate rodnică 
în cercurile școlii

In cadrul Școlii generale de 8 
ani nr. 3 din Lupeni, funcționează 
mai multe cercuri pe materii de 
studiu și un cerc artistic. Aceste 
cercuri slnt conduse și îndrumate 
de către profesori competent!, bine 
pregătiți profesional. O rodnică 
activitate desfășoară cercul literar, 
cercul de chimie și cercul artistic. 
La cercuj literar, de pildă, se dez
bat diferite probleme de literatu
ră, se analizează opere ale mari
lor noștri scriitori Mihai Eroi- 
nes cu, ion Luca Caragiale, Ion 
Creangă, Mfhail Sadoveanu. Tudor 
Arghezi, se dezvoltă gustul pentru 
citit al elevilor. La cercul de chi- 
mie se fac unele demonstrații și 
experiențe care contribuie la asi
milarea de către elevi a materia
lului predat la ore, la mai buna 
înțelegere a fenomenelor fizico- 
chimice din natură.

De asemenea, cercul artistic în 
cadrul căruia se pregătesc dan
suri, piese de teatru, cîntece, re
citări etc., desfășoară o frumoasă 
activitate.

împletind zilnic munca la clasă
cu activitatea la 
cercuri, elevii 
Scolii de В ani 
nr. 3 din Lupeni 
au obținut fru
moase rezultate îti 
acest trimestru al 
anului școlar.

E. TETILEANU 
corespondent

Л apărut:
Metodica 
predării 

geografiei tn 
școala de 8 ani

Lucrarea se a- 
dresează îuturor 
învățătorilor și 
profesorilor de 
geografie care
predau obiectul 
respectiv Prin
conținutul științific 
și prin indicațiile
de îmbunătățire a 
procesului ipstruc- 
tiv-educativ' pe li
nie metodică, vi
ne în ajutorul ca
drelor didactice 
din acest sector.

in rîndurile învățătorilor referatul 
cu tema: „Cum realizez educația 
estetică a elevilor prin orele de 
desen", ’ ținut de către tov. învăță-

Adunare de detașament
îndeplinirea condițiilor pentru 

obținerea distincției pionierești 
constituie una din preocupările 
noastre de seamă. O condiție esen
țială este și cunoașterea de către 
pionieri a unor episoade din viața 
și lupta comuniștilor.

Pentru a veni în sprijinul pio
nierilor în obținerea distincțiilor, 
conducerea detașamentului nr. 3 de 
la Școala generală de 8 ani din 
Aninoasa, împreună cu instructoa- 
rta detașamentului au hotărît să 
organizeze adunări tematice. O 
asemenea adunare tematică de de
tașament a fost organizată zilele 
trecute și a avut ca temă : „Lupta 
și viața comunistei Ocsko Terezia'*.

In ziua cînd a fost fixată adu
narea, totul era pregătit. Pe rînd, 
pionierii Secher Victoria, Fer Eu
genia, Negru loan, Grosu Eugenia 
și Frățilă Maria au povestit epi
soade din viata și lupta Tereziei 
Ocșko, trăgînd totodată învățămin
tele necesare. Se poate spune că 
adunarea a fost reușită, ea atin- 
gîndu-și pe deplin scopul.

■MARIA IOANÂȘ 
corespondentă

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦*»■•♦«»♦♦♦♦•♦♦♦♦♦<■ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee**♦♦♦«•«•♦«*«♦•**•«.
♦♦♦♦♦*♦♦*♦
*

♦ ♦ ♦ 
♦
♦ «♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦
♦*
♦ ♦♦ ♦
♦ ♦ 
♦ ♦♦ *♦ ♦♦ 
♦♦ 
♦

IN PRAG DE VA CAN ȚA
Prima zăpadg a acestei ierni a 

căzut agate din înalt, aiutnțînd co
piilor marea bucurie de a-și re
pune în funcțiune săniuțele, care 
ap făcut o pauză cam mare anul 
acesta. Pe lingă această bucurie, 
in flecare an, prima zăpadă ves
tește elevii că se apropie vacanta 
de iarnă.

Așadar, elevii școlilor de 8 ani, 
medii și profesionale se află în 
perioada încheierii primului tri
mestru al anului școlar, In pra
gul mult așteptatei vacanțe de 
iarnă. După mal bine de trei luni 
de muncă asiduă, el se vor bu
cura de o odihnă plăcută, recrea
tivă, de frumusețile zilelor de iar
nă. In aceste zile, cadrele didac
tice, cit și elevii fac intense pre
gătiri pentru Încheierea cu succes 
a trimestrului și pentru Întocmirea 
programelor de desfășurare a 
nifestărilor cultural-sportive 
timpul vacantei.

Ba Școala de 8 
Petroșani, dată în 
toamna acestui an,
tice au terminat de corectat te
zele șt acum lucrează de zor la 
încheierea situațiilor la învățătu
ră, la programarea timpului pe 
perioada vacantei, După cum spu
nea tovardșal Bende Ștefan, di

ma
pe

din 
in

ani nr. 2 
folosinfă 

cadrele didac-

rectorul 
le au 
elevii și-au însușit materia pre
dată, au înțeles că numai prin- 
tr-o pregătire conștiincioasă de 
zi cu zi iși vor cimenta cunoș
tințele teoretice și practice pen
tru următoarele două trimestre, 
pentru anii ce urmează. Prin or
ganizarea orelor de meditații $> 
consultații ținute cu elevii mal 
slabi la învățătură, prin vizitele 
efectuate de către profesorii-diri 
ginți la domiciliul elevilor și prin 
buna organizare a activității la 
semiinternatui școlii, rezultatele 
obținute In acest trimestru de că
tre elevii Școlii de 8 ani nr, 2 
din Petroșani sînt superioare re
zultatelor obținute în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Este încă 
o dovadă a faptului că procesul 
de învățămlnt din țara noastră se 
dezvoltă
de lună, 

Mulți
școală, printre care ionescu Eca- 
terlna, diriginta clasei a Vll-a A, 
Pușcașu Georgeta, diriginta clasei 
a V-a O, Vonica Matilda, dirigin
ta clasei a VI-a G și alții s-au pre
ocupat cu simț de răspundere pen-

școlii, tezele trimestrla- 
fost bune, dovedind că

șt se îmbunătățește lună 
an de an.
profesori de la această

note bune

tru pregătirea temeinică a elevilor, 
le-au urmărit îndeaproape compor
tarea in școală și în afara școlii, 
in familie.

Ca urmare a celor de mai sus, 
elevi cum sînt Rusu Gabriela, 
Mihaly Antoaneta, Țintea Lucia, 
Fardul Natalia, Irimie Gheorghe, 
Ionică Cornel, N ionescu Tiberiu, 
Bărâiac Petru, Gruber Magdalena, 
Bogdan Adriana, frații Levițki Ta
mara și Vladimir au obținut în 
acest trimestru numai
și foarte bune. Dar nu numai at it. 
Acești elevi fruntași ta învățătu
ră sînt și buni colegi, ajutîndu-i 
pe cei rămași In urmă ia învăță
tură.

Pe Ungă rezultatele obținute la 
învățătură, elevii de la această 
școală au desfășura, și o rodnică 
activitate cultural-sportivă și ob
ștească. Elevii școlii au predat 
de Ia începutul anului școlar pes
te 4 400 kg. fier vechi. In cadrul 
școlii au fost organizate nume
roase manifestări sportive și cui- 
tural-artistice dintre care mai 
centă este înlîlnirea unității 
pionieri din școală cu studenții 
banezi de la l.M.P. A lost o 
t îlnire — după cum afirmau

re
de

cu-
In- 
mai

multi pionieri — pe care n-o vor 
uita multa vreme.

— Pentru perioada vacanței - 
spunea tovarășul Bende Ștefan a- 
vern un program bogat, instructiv- 
educativ. Vor fi organizate con
cursuri „Cine știe cîștigă 1“ p> 
teme literare, științifice și istorice 
vizionări de iilme în colectiv, ex
cursii, concursuri culturale și în
treceri sportive. Desigur că elevii 
vor avea suficient timp liber, Incit 
să se simtă... în vacanță.

Așa și trebuie făcut. Perioada 
vacanței de iarnă a elevilor sa 
fie în așa fel organizată, incit ele
vii să se odihnească în voie, sri 
se reconforteze, pentru a se în
toarce cu forțe refăcute în cei 
de-ai doilea trimestru al anu/u: 
școlar.

De asemenea, cadrele didactice 
să ie recomande elevilor să citeas
că în perioada vacanței pentru a 
nu uita materia de pe primul tri
mestru, dar să nu-i supraîncarce 
cu teme de scris, cu programe de 
învățătură.

Acum, cînd au mai rămas pu
ține zile pînă cînd clopoțelul ii 
va chema pentru ultima oară m 
Clasă în acest trimestru pe erevi 
în țoale școlile se fac intense 
pregătiri pentru prima recreație 
mare .a anului școlar — frumoase 
vacanță de iarnă.

D. GHEONEA
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STEAGUL ROȘU
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de educare
Partidul a încredințat Uniunii 

Tineretului Muncitor sarcina de 
cinste de a fi ajutorul său în fău
rirea trăsăturilor moral-politice 
comuniste la tineri. In lumina a- 
cestei sarcini Biroul Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Petroșani, a ana
lizat periodic, în ședințele 6Sle, 
felul cum organizațiile U.T.M. des
fășoară munca de educare a ti
neretului.

Printre alte obiective analizate 
în aceste ședințe se numără și 
lupta pentru formarea unei opinii 
de masă în rîndul utemiștilor, 
împotriva manifestărilor străine 
concepției socialiste despre mun

că. Din aceste analize s-a desprins 
concluzia că fată de anul trecut, 
organele și organizațiile U.T.M 
și-au îmbunătățit activitatea de 
educare a tineretului. Numeroase 
organizații U.T.M. pot fi citate ca 
exemplu în acest sens. De pildă, 
comitetul U.T.M. de la mina Pe- 
trila s-a îngrijit ca în adunările 
generale ale organizațiilor de ba
ză să fie organizate discuții pe 
marginea unor referate ca : „Mun
ca — datorie de onoare", „Rela
țiile de producție de tip socialist''. 
Aceste referate au fost urmate de 
discuții în cadrul cărora utemiștii 
au analizat cauzele unor lipsuri, 
au făcut propuneri pentru îmbu
nătățirea activității de viitor, au 
tras la răspundere pe acei tineri 
care nu-și făceau pe deplin dato- 

,ria în producție. Ca urmare, la 
mina Petrila mulți dintre tinerii 
care aveau lipsuri șl-au schimbat 
atitudinea in urma ajutorului co
lectiv primit în adunările gene
rale. Tineri ajutați astfel la mina 
Petrila sint .tov. Fieraru Eugen, 
Clocîrlan Dumitru, utemlști care 
în prezent se evidențiată în pro
ducție pentru rezultatele ce le 
obțin.

Organizațiile U.T.M. au fost în
drumate, de asemenea, să inițieze 
întllniri ale tineretului cu munci
torii vtrstnici. In cadrul unor ast
fel de întllniri, organizate de că
tre comitetele U.T.M. de la minele 

-Urinarii și Lupeni, muncitori vfrst- 
nici au vorbit în fața tinerilor des
pre trecutul de luptă al partjdu 
lui, despre felul cum erau tratați 
muncitorii și tineretul de către 
patroni. Asemenea întllniri nu nu-
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POSTA CORESPONDENTULUI
Tovarășului B. Dumitrescu — 

Vulcan. Scrisoarea trimisă redac
ției prin care relatați faptul că 
S.R.E. Vulcan și-a îndeplinit, la 
data de 30 noiembrie, în propor
ție de 104 ]a sută sarcinile anuale 
de plan are calitatea de a fi fost 
operativă. Ea n-a văzut totuși lu
mina tiparului din următoarele 
motive: Dacă planul anual a fost 
depășit la această dată cu 4 la 
sută, aceasta înseamnă că el a 
fost de fapt îndeplinit la o dată 
anterioară. De asemenea, era ne
cesar să mai arătati și factorii 
care au stat la baza acestor suc
cese. Pe viitor acordați o mai 
mare atenție concretizării materia
lului trimis. Așteptăm noi scrisori 
de la dumneavoastră.

Tovarășilor Jean D. și Petreanu 
R. Sînt cunoscute unele deficiente 
în ceea ce privește buna aprovi
zionare cu butelii a posesorilor 
de aragaze. In vederea reglemen
tării acestei stări de lucruri, Sfa
tul popular al orașului regional 
Petroșani a luat o seamă de mă
suri. Printre acestea se numără și 
distribuirea buteliilor printr-un rf- 
guros control din partea sfatului 
popular. Bineînțeles, prioritate vor 
avea posesorii de aragaz ce lo
cuiesc în blocuri cu încălzire cen
trală în apartamentele cărora nu 
tint instalate alte mijloace de gă
tit. Redacția vă solicită să-i a- 
duceți la cunoștință și alte ano
malii pe care le constatați, pre
cum și realizările obținute de co
lectivele în pare vă desfășurati 
activitatea.

- formă importantă 
a tinerilor
mai că au sporit interesul tineri
lor pentru trecutul de luptă al 
poporului nostru, sub conducerea 
partidului, ci au contribuit șl la 
dezvoltarea simțului de răspundere 
față de sarcinile de producție, au 
făcut să crească gradul de com
bativitate al utemiștilor față de 
manifestările de neglijență tn 
muncă ale unor tineri. Astfel, în 
aceste organizații U.T.M. a cres
cut răspunderea colectivă a tine
rilor față de îndeplinirea sarcini
lor de producție.

Trebuie să arătăm însă că tn 
munca de educare a tineretului 
în spiritul atitudinii noi față de 
muncă, mai sînt unele lipsuri. 
Există organizații U.T.M, care ne
glijează această latură a educației 
comuniste a tineretului. Luăm ca 
pildă organizațiile U.T.M. de la 
întreprinderea forestieră, I.C.M.M. 
și I.L.L. din Petroșani. In aceste 
organizații au s-a desfășurat o mun
că politico-educatlvă susținută 
pentru cultivarea răspunderii co
lective fată de îndeplinirea sar
cinilor de producție. In adunările 
generale nu au fost analizate ati
tudinile tinerilor tributari unei 
mentalități străine spiritului mun
cii și răspunderii colective.

In vederea îmbunătățirii activi
tății de educare a tineretului în 
spiritul unei atitudini înaintate 
față de muncă, organizațiile U.T.M. 
de la I. F„ I.C.M.M. șl I.L.L. Pe
troșani trebuie să folosească din 
plin mijloacele de care dispun 
pentru a forma o opinie sănătoa
să, colectivă, împotriva celor ce 
comit abateri de Ia disciplina de 
producție.

Lupta pentru educarea omului 
de tip nou, cu înalte trăsături mo
ral-politice trebuie să fie intens! 
ficată în toate organizațiile de ba
ză U.T.M. Organizațiile de bază 
U.T.M își pot aduce o contribuție 
mai substanțială Ia educarea tine
rilor dacă își formează colective 
închegate. Cu cît un colectiv este 
mai unit, cu atît opinia colectiva 
lui devine mai puternică, mai in
transigentă față de elementele cu 
mentalități înapoiate, față de mun
că și societate.

MIHAI GHILE
secretar al Comitetului orășenesc

U.T.M. Petroșani

Unui grup de muncitori. Nu în
cape îndoială că o seamă din se
sizările critice la adresa compor
tării personalului de la cinemato
graful „7 Noiembrie" din Petro
șani, precum și unele anomalii ca 
ținerea spectatorilor în holul mic și 
altele sînt juste. De preferat era 
însă ca sesizarea să fie , urmată 
de semnăturile autorilor. Așteptăm 
noi sesizări.
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Apârarca sânâtâfii in discuita dcputafllor
Nu de mult, Comitetul executiv 

al Sfatului popular al comunei A- 
nlnoasa a analizat activitatea cir
cumscripției sanitare din această 
localitate. Referatul a fost prezen
tat în fața membrilor comitetului 
executiv de către tovarășa dr. 
Niculescu Viorica.

Personalul medico-sanitar al cir
cumscripției sanitare Aninoasa, a 
depus o activitate bună pentru 
apărarea sănătății populației. Zil
nic au fost consultați peste 80 de 
pacienți. Copiii pînă Ia un an sînt 
examinați medical profilactic, cin 
tăriți și vitaminizați, luptîndu-se 
astfel pentru evitarea diferitelor 
maladii. La circumscripția sanitară 
a fost organizată „Școala mamei" 
care se ține săptăminal, Aceste 
cursuri sînt bine venite pentru ti
nerele mame care Învață cum să-și 
îngrijească copiii, pentru a-i crește 
sănătoși.

In cadrul circumscripției sani
tare Aninoasa, munca profesio
nală в fost și este strîns împletită 
cu problema educației sanitare ca-

Fotografia reprezintă pe utemis- 
tul Ciobanu Vasile de le atelierul 
mecanic al minei Dllja, sudor elec
tric cu calificare ridicată.

Tehnica avansată in abataje
(Urmare <Un pag. l-a)

sirea în continuare a utilajului res
pectiv. In urma hotăiîrii luate dc 
comuniști, în cadrul adunării de 
alsgeri, conducerea sectorului a 
luat măsuri pentru folosirea din 
nou a havezei. Ea a fost introdusă 
în stratul 18 blocul I, în abatajul 
frontal unde lucrează brigada con
dusă de Doroftei Teodor. ^Brigada 
s-a obișnuit сц noua metodă de lu
cru. Rezultatele obținute de ea în 
luna noiembrie confirmă pe de
plin aceasta. Planul brigăzii In pe
rioada respectivă a fost depășit cu 
540 Ione de cărbune, iar randa
mentul obținut întrece pe cel pla
nificat cu peste 1 tonă de cărbune 
pe post. In același timp a sporit 
și viteza de avansare.

La aceste realizări, pe lingă pri
ceperea și hărnicia minerilor din 
brigadă,; a contrbuit în mare măsu
ră buna organizare a fiecărei 
operații de lucru, precum și asis
tența tehnică acordată brigăzii. Ast
fel în primul schimb s-a organizat 
tăierea unei fîșii și evacuarea a 
1/2 din lungimea acesteia. In 
schimbul următor s-a evacuat res
tul fîșiei, s-a îndreptat frontul dc 
lucru și s-a ruculit craterul. In 
schimbul III s-au executat lucrările 
de răpire și dirijare ; transportul 
cărbunelui din abataj se face cu 

re își are continuitatea în activi
tatea personalului de pe teren.

In cadrul programului de teren 
dr. Niculescu Viorica și persona
lul mediu sanitar a făcut vizite 
la unitățile de deservire socialistă 
din comună, la școala de 8 ani, la 
filtrul de apă precum și la bolna
vii care nu se pot deplasa la se
diul circumscripției. In cadrul unor 
vizite făcute la unitățile alimen
tare și O.L.F. s-a constatat pe a- 
locuri o stare igienico-sanitară 
necorespunzătoare și ca urmare 
s-au luat măsurile necesare.

Lui nd cuvîntul deputății Barna 
Ioan, Jurca Zeno, Mircesou Nico- 
lae, Anca Dumitru și Urițescu Ol- 
•ga au remarcat activitatea perso
nalului medico-sanitar al circum
scripției. Ei au eeos în evidentă 
șl faptul că se depune efort pen
tru a face față cerințelor, dar efi 
e nevoie să se vegheze mai mult 
asupra distribuirii medicamentelor 
gratuite la copii și bătrtnl ca să 
nu se producă risipă, De ademe
nea, se cere din partea oficiantu
lui sanitar Nițu Constantin eă de-

SPOR T
Intîhlri de foflbal

In cadrul diferitelor competiții 
de fotbal europene s-au fUaputat 
noi intiinin. In .,С!фа cupelor" ia 
Wrexham, (Țara Galilor), Slovac 
Bratislava a dispds cu 1-0 (0-0) de 
Borough United. Returul se va 
disputa la Bratislava. Ev. Hamburg 
de si a jucat pe teren propriu nu 
a putut Învingă pe F.C. Barcelona, 
meciul mcheindu-se Ia egalitate : 
0-0. Cum și primul joc a fost egal 
(4-4) cele două echipe urmează să 
susțină up a' treilea meri pe teren 
neutru. In meci retur pentru „Cupa 
orașelor tîrguri" A.S. Roma a în
trecut cu 1-0 (1-0) pe Belenenses 
(Portugalia), calificindu-se pentru 
turul următor.

In nocturna le Belfast, echipa ir
landeză Linfield a dispus cu 2-0

-----------©-----------

„MELODII D
In cadrul turneului pe care-1 În

treprinde în Valea Jiului, orches
tra de muzică populară „Taraful 
Gorjului" a Ansamblului de Stat 

ajutorul transportorului blindat 
Slask, care folosește în același 
timp la deplasarea havezei pe lun
gimea frontului de lucru. O fîșie, 
pe lungimea frontului, care e de 
50 m„ este havată în medie într-o 
jumătate de oră. Brațul havezei 
execută în strat un făgaș de 1 m. 
adîncime. Depilarea -ărbunelui se 
face cu ciocanul de abataj, utilul 
căzînd direct pa transportor. Sus
ținerea frontului de lucru se exe
cută în timp ce se evacuează căr
bunele. Susținerea abatajului se 
face cu stîlpi hidraulici L.S.-3 M. și 
cu grinzi metalice în consolă. A- 
cest lucru a dus la reducerea sub
stanțială a consumului de lemn și 
la creșterea vitezei de avansare, 
care a atins 28 ш. pe lună.

Minerii din brigada lui Doroftei 
Teodor, în urma experienței cîști- 
gate, se străduiesc să obțină re
zultate și mai bune prin folosirea 
tehnicii avansate.

In cadrul sectorului mai sînt încă 
și alte abataje cu un grad înalț de 
mecanizare. S-au introdus transpor
toare de mare capacitate, iar ia 
susținerea abatajelor ș-a extins ar
marea cu stllpi hidraulici. Toate a- 
cestea creează condiții pentru creș
terea continuă a producției și pro
ductivității muncii, pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de plan.

pună o activitate mai susținută pe 
teren și să controleze mai mult 
activitatea sectorului I.C.O. In ve
derea îmbunătățirii salubrității co
munei.

Din raportul prezentat și discu
țiile purtate s-a constatat necesi
tatea ca pe viitor vizitele perso
nalului medico-sanitar să se facă 
mai mult simțite în cartierele măr
ginașe ale circumscripției ca: 
Piscu, Kakașvar, Gh. Doja. La fel 
personalul medico-sanitar din cir
cumscripția sanitară să efectueze 
controale periodice mai eficiente 
la unitățile comerciale, să urmă
rească felul cum ee respectă nor
mele de deservire igenică, de de
pozitare și păstrare a alimentelor. 
De asemenea, se cere o colaborare 
mai strtnsă eu comitetul de femei 
oi comunei Aninoasa, care la rîn
dul său să sprijine grupele sani
tare în munca lor de educație 
igenico-sanltată a populației din 
Aninoasa.

FB. SIMO 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al COttunei Aninoasa 

de formația turcă Fenerbahce Istan
bul, Calificarea în turul următor a 
Cupei cupelor" au obtinut-o Insă 

fotbaliștii turci care cîștlgaseră 
prunul joc cu 4-1.

HANDBAL

«Cupa campionilor 
europeni"

VARȘOVIA 12 (Agerpres).
In meci retur pentru „Cupa 

campionilor europeni" la handbal 
(feminin', echipa Ruch Chorzow a 
învins cu 7—5 echipa Fortechrltt 
Weisenfels (R.D.G.). Echipa germa
nă care a obținut victoria cu 12-6 
în prima întîlnire s-a calificat pen
tru turul doi în care va întîlni e- 
chipa Rapid București.

E TOAMNĂ"
„N’colac Bălcescu din Craiova, a 
prezentat miercuri seara pe scena 
Teatrului de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani, un frumos concert de 
muzică populară intitulat „Melodii 
de toamnă".

Prezența în spectacol a unor in
ter preți de frunte ai cîntecului 
popular din țara noastră ca Emil 
Gavriș, Lucreția Ciobanu, Ileana 
Coristantinescu alături de tinerele 
soliste vocale Maria Cornescu, Flo- 
r.'ca Florea și soliștii instrumen
tiști Ionel Bălan, Geacu Petru și 
Dumitru Zamfira, a făcut ca spec
tacolul să fie mult apreciat de pu
blicul petroșănean.

C. IOAN
■*„ ,, corespondent

14 decembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Prelucrări 

corale, 7,45 Cîntece populare, 8,00 
Sumarul presei centrale, 8,06 Mici 
piese de estradă, 9,00 Roza viaturi
lor, 9,25 Ansambluri artistice șco
lare, 10,00 Muzică ușoară, 11,05 
Arii din opere interpretate de Leila 
Cincu și Viorel Ban, 12,00 Muzică 
populară, cîntă Victoria Dar vai și 
Dumitru Patoroacă, 13,10 Muzica din 
operete, 14,00 Melodii populare in
terpretate de soliști și foripații ar
tistice de amatori, 14,30 Soliști ro- 
mîni de muzică ușoară, 15,30 Mu
zică populară elvețiană, 16,15 Vor
bește Moscova 1, 18,30 înaintași ai 
muzicii corale romînești — Ion Vi- 
du, 19,25 Muzică de dans, 20,45 Me
lodii populare cerute de ascultă
tori, 22,20 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 10,28 ■ Potpuriuri și 
fantezii, 11,00 Cîntece, 12,05 Muzi
că din operete, 12,30 Compozitori 
romi ni de muzică ușoară, 13,25 
Din clntecele și dansurile popoare
lor, 14,35 Piese vocale de compo
zitori sovietici, 14,50 Muzică popu
lară, 16,12 Cîntă formația de mu
zică ușoară condusă de Iancy K6- 
rOssy, 16,40 Piese corale romînești, 
17,00 Melodii populare din diferite 
regiuni ale țării, 18,35 Melodii 
populare cerute de ascultători, 19,30 
Seară de romanțe, 20,40 Muzică de 
dans, 22,00 Canțonete inieiuetaie 
de Ion Sto n

14 decembrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Trei zile după nemurire; Republica: 
Harakîri ,• PETRILA ; Misterul celor 
doi domni „N"; ANINOASA: In
dependentă scump plătită; ISCRO. 
NI: Fortăreață pe Rin; LU
PENI : Pompierul atomic t BARBA- 
ТЕШ; Caimela.



STEAGUL ROȘU

Q-N.U.: Rezoluții privind ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare

Tulburări în regiunea Catavi 
din Bolivia

NEW YORK 12 (Agerpres).
La 11 decembrie, Adunarea Ge

nerală a O.N.U. a adoptat' o serie 
de rezoluții privind ajutorarea ță
rilor în curs de dezvoltare și eo- 
operarea internațională.

In acest scop, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a recomandat țărilor 
membre ale O.N.U. organizarea, în- 
cepînd din 1965, a unei campanii 
mondiale, sub auspiciile O.N.U., 
împotriva foametei, bolilor și sără
ciei, susținerea campaniei inițiate 
de U.N.E.S.C.O. pentru lichidarea 
analfabetismului, crearea unui ins
titut pentru formarea personalului 
administrativ necesar țărilor în 
curs de dezvoltare, încurajarea lup
tei pentru reforma agrară. Aduna
rea Generală a O.N.U. a cerut Con
siliului economic și social să în
treprindă, în cursul viitoarei se
siuni, examinarea problemei utili
zării în scopuri pașnice a resurse
lor rămase disponibile ca urmare 
a dezarmării generale și totale.

Adunarea Generală a O.N.U. și-a

In legătură cu teritoriile a flute 
sub administrația Marii Britanii

NEW YORK 12 (Agerpree).
Adunarea Generală O.N.U. a a- 

doptat miercuri o serie de rezoluții 
piivitoare la teritoriile aflate sub 
administrația Marii Britanii. In re
zoluții se subliniază că Adunarea 
Generală a luat notă cu satisfacție 
de faptul că data independenței 
Nyassalandului a fost stabilită la 
6 iulie 1964, iar aceea a insulei 
Malta — la 31 mai 1964. Adunarea 
Generală a luat notă de faptul că 
în Rhodesia de nord vor avea loc 
alegeri în cursul lunii ianuarie și 
a exprimat speranța că acest teri
toriu va obține independența „in- 
tr-un viitor foarte apropiat".

Pe de altă parte. Adunarea Ge
nerală O.N.U. a reafirmat dreptul 
poporului din Aden la autodetermi
nare și independență și a cerut' re
tragerea bazelor militare britanice 
din acest teritoriu. Adunarea a 
reafirmat dreptul inalienabil al po
porului Guyanei britanice de a ob
ține independența și a cerut gu

NEW YORK. La Națiunile Unite 
s-a anunțat eă Consiliul de Secu
ritate se va întruni la 16 decem
brie pentru a examina cererile de 
admitere în Organizația Națiuni
lor Unite prezentate de Kenya și 
Zanzibar, foste colonii engleze ca
re au devenit independente.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Joao Goulart, luînd cu
vîntul la Ministerul Afacerilor Ex
terne, a subliniat că Brazilia va 
continua să promoveze o politică 
externă independentă. Această po
litică, a spus Joao Goulart, cores
punde năzuințelor întregului popor 
brazilian și intereselor țării.

BONN. Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă, la 
Frankfurt pe Main, reprezentantul 
producătorilor de orez din S.U.A., 
Dexter V. Rivenburgh, a declarat 
că între S.U.A. și țările Pieței co
mune este pe cale să se declan
șeze „un război al orezului", ea 
urmare a încercărilor acestora din 
urmă de a adopta o serie de mă
suri protecționiste, care vor bara 
pătrunderea orezului american în 
țările Comunității Economice vest- 
europene.

COPENHAGA. După cum trans
mite agenția DPA, în Danemarcă 
sînt urmărite eu îngrijorare trata
tivele de la Bruxelles ale CEE în 

exprimat' speranța că Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, care va avea loc la în
ceputul anului 1964 la Geneva, va 
crea posibilitatea elaborării unei de
clarații de principii privind cola
borarea economică internațională. 
Adunarea Generală a OJSf.U. a ce
rut Consiliului economic și social 
să aibă în vedere pregătirea a- 
cestei declarații.

Intr-o serie de alte rezoluții, A- 
dunarea Generală a O.N.U. a re
comandat crearea la Beyrut a unui 
centru de coordonare a asistenței 
tehnice, crearea unui comitet în
sărcinat cu supravegherea mișcări
lor de capital în țările în curs de 
dezvoltare, intensificarea planifică
rii economice în rîndul comisiilor 
economice regionale ale O.N.U.

Adunarea Generală a recoman
dat' secretarului general al O.N.U. 
să studieze posibilitatea transformă
rii fondului special de asistență 
tehnică într-un fond de investiții 
în țările în curs de dezvoltare.

vernului englez să stabilească fără 
întîrziere data acordării indepen
denței acestui teritoriu. In ce pri
vește insulele Fidji, Adunarea a 
cerut Marii Britanii să elaboreze, 
împreună cu reprezentanții poporu
lui acestor insule, o nouă consti
tuție care să prevadă crearea de 
„instituții reprezentative", pe baza 
votului universal.

Adunarea Generală a adoptat o 
rezoluție care reafirmă dreptul Ia 
independență al popoarelor din 
Basutoland, Bechuanaland și Swa
ziland și a cerut întrunirea unei 
conferințe constituționale pentru e- 
laborarea unor constituții care să 
prevadă alegeri pe baza votului u- 
niversal. Rezoluția adresează un a- 
vertisment solemn Republicii Sud- 
Africane că orice tentativă de a- 
nexare a acestor teritorii va fi con
siderată drept un act de agresiune.

In același timp. Adunarea Gene
rală a hotărît crearea unui comi
tet special pentru studierea situa
ției din Oman.

problemele agricole. Directorul 
Consiliului agricol danez, N. Kjar- 
gaad, a subliniat că, dacă regula
mentul cu privire la prețurile pro
duselor agricole ale Pieței comu
ne va duce la discriminare față 
de mărfurile daneze, atunci Dane
marca va face totul pentru a găsi 
noi piețe de desfacere.

BUENOS AIRES. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
guvernul argentinean a hotărît 
miercuri deschiderea unei anchete 
amănunțite pentru determinarea 
împrejurărilor în care au fost ne
gociate contractele încheiate în
tre statul argentinean și 13 socie
tăți particulare petroliere, în cursul 
anilor 1958—1959. Nouă din aceste 
societăți sînt nord-americane, una 
anglo-olandeză, una italiană și 
două argentinene.

PARIS. Poliția frandeză a des
coperit în orașele Nanay și Metz 
o nouă rețea a organizației de ex
tremă dreaptă OAS ai cărei mem
bri difuzau manifeste, săvîrșeau a- 
tentate și alte acte teroriste. Au 
fost arestați opt ofițeri și cîțiva 
civili.

OTTAWA. Ѳ alunecare de te
ren, care s-a produs miercuri 
noaptea în apropierea localității 
St. Joachim de Тоитеііе (Canada), 
a provosaf avarierea unui pod și

LA PAZ 12 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că în regiunea Catavi, 
unde cîteva mii de mineri boli
vieni au declarat grevă și au luat 
17 ostateci, dintre funcționarii și 
tehnicienii тіпеіот, în semn de 
protest împotriva arestării de că
tre autorități a unor fruntași sin
dicali, situația continuă să rămînă 
încordată. Miercuri, ministrul bo
livian al apărării, generalul Bide- 
gain, a adresat un nou ultimatum 
minerilor cerîndu-le să se înapoie
ze în termen de 48 de ore la lu
cru și să elibereze pe ostatect Un 
înalt reprezentant al guvernului 
bolivian a declarat coresponden
tului agenției France Presse că 
trupele au încercuit regiunea Ca
tavi și controlează toate căile de 
acces, pentru a face cu neputință 
ca minerii greviști să primească 
ajutoare. S-a anunțat, de aseme
nea, că deasupra regiunii au fost

------------0------------

Ridicarea imunității parlamentare 
a lui Strauss

BONN 12 (Agerpres).
La 11 decembrie, Bundestagul 

vest-german (Camera Inferioară) a 
aprobat în unanimitate ridicarea 
imunității parlamentare a deputa
tului Franz-Josef Strauss, fost 
ministru al apărării al R.F.G., pen
tru a se da posibilitatea procura
turii să ancheteze rolul pe care 
l-a jucat acesta în recentul scan
dal judiciar în legătură cu revista 
„Der Spiegel".

După cum se știe, Strauss a în
treprins o serie de măsuri poli-

--------

Eșec la Cape Kennedy
GAPE KENNEDY 12 (Agerpres).
G versiune perfecționată a rache

tei „Polaris", care a fost lansată 
miercuri la Cape Kennedy, a de
viat de pe traiectorie și a fost dis
trusă în aer. Este pentru a doua 
oară, în ultimele două săptămîni, 
cînd rachete „Polaris A-3" sînt 
distruse din cauza proastei funcțio
nări. .

prăbușirea a trei camioane în flu
viul St. Lawrence. De asemenea, 
cinci case au fost distruse, una 
dintre ele plutind peste un kilo
metru în apele fluviului St 
Lawrence.

Potrivit știrilor preliminare pa» 
tru persoane și-au pierdut viață.

MOGADISCIO. Ziarul „Corriere 
della Somalia" publică un articol 
în care condamnă politica de a- 
partheid promovată de guvernul 
Republicii Sud-Afrieane.

Guvernul Verwoerd, scrie zia
rul, ia măsuri represive împotriva 
oamenilor care cer să li se acorde 
drepturi egale. El a aruncat în în
chisoare pe eei mai buni reprezen
tanți ai poporului sud-african — 
Walter Sisulu, Nelson Mandela și 
alții. Singura vină a acestora con
stă în faptul că ei luptă pentru li
bertatea poporului lor.

r
împotriva dictaturii 

militare din Honduras
TEGUCIGALPA 12 (Agerpres).
Corespondentul agenției Prensa 

Latina anunță eă un grup de pa- 
trioți înarmați din Honduras au 
ocupat postul de radio „Radio Cen
tro” din capitala țării. Patrioții au 
transmis prin radio un apel către 
tineret de a se ridica la luptă îm
potriva dictaturii militare.

Corespondentul menționează că 
în Honduras continuă teroarea po
lițistă. Dictatura militară a intro
dus în țară restricții la circulație. 

lansate manifeste din avioane în 
care se cere minerilor să se îna
poieze la lucru. In caz contrar, se 
arată în manifeste, armata va in
tra în acțiune.

Potrivit agențiilor de presă, pre
ședintele Boliviei, Paz Estensoro, 
a reafirmat că guvernul refuză să 
pună în libertate pe liderii sindi
cali arestați. S-a anunțat, în ace
lași timp că în fața locuinței mi
nistrului muncii, Anibal Penarieta, 
a explodat o încărcătură de dina
mită care nu a provocat pagube.

După cum transmite corespon- 
destul din La Paz al agenției Pren- 
sa Latina, „Centrala sindicală bo- 
liviană", organizație din care fac 
parte principalele uniuni sindicale 
din țară a adresat guvernului ce
rerea de a pune în libertate pe li
derii sindicali arestați. Centrala 
sindicală a cerut, de asemenea, 
să fie retrase trupele care au fost 
trimise în regiunea minieră Catavi.

țienești împotriva revistei „Der 
Spiegel", printre care și arestarea 
ilegală a redactorului șef adjunct, 
Conrad Ahlers, ceea ce a provo
cat un scandal politic, în urma că
ruia Strauss a fost nevoit să de
misioneze din funcția pe care o 
deținea în guvernul vest-german.

După cum a declarat un purtă
tor de cuvînt al Bundestagului, 
Procuratura de la Bonn este în 
posesia a 11 reclamații, prin care 
se cere anchetarea lui Strauss în 
baza legilor penale.

In prezent, Strauss, este preșe
dintele Uniunii creștin-sociale (ra
mura din Bavaria a Partidului creș- 
tin-democrat).

DEZBATERI IN CAMERA CDMUNELOR
LONDRA 12 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 11 decembrie 

în Camera Comunelor, reprezentan
ții opoziției laburiste au cerut' re
ducerea cheltuielilor pentru înar
mare.

Deputatul laburist Frank Allaun 
a atras atenția ministrului de răz
boi, Thorneycroft, asupra năzuinței 
guvernului sovietic spre reducerea 
cheltuielilor pentru apărare și a ce
rut guvernului englez să urmeze 
acest exemplu.

El a fost sprijinit de deputatul

, -------- o
Apestăpî

ADEN 12 (Agerpres).
In urma atentatului comis la 10 

decembrie pe aeroportul din Aden 
care s-a soldat cu rănirea a 43 de 
persoane, printre acestea fiind înal
tul comisar britanic în Aden și 
alte oficialități la Aden au fost e- 
fectuat'e 29 de arestări și peste 140 
de expulzări.

Nigel Fisher, subsecretar la Mi
nisterul Coloniilor al Angliei, a a-

Plenara С. C.
ROMA 12 (Agerpres).
La Roma s-a deschis Plenara Co

mitetului Central al Partidului so
cialist italian.

Aceasta este prima plenară de la 
formarea guvernului de coaliție 
Moro, în care, pentru prima oară 
din anul 1947, au intrat socialiștii.

Luînd cuvîntul la plenară în hu
mele aripii de stînga a partidului, 
'deputatul Vincenzo Gatto a decla
rat că socialiștii de stînga își re
afirmă atitudinea negativă față de 
participarea unor miniștri socialiști 
la guvernul condus de democrat-

86 de ani 
de la eliberarea Plevnei

SOFIA 12 (Agerpres).
In seara zilei de 11 decembrie 

a avut Ioc la Plevna o adunare 
consacrată împlinirii a 86 de ani 
de la eliberarea orașului de sub 
jugul turcesc. Liuben Nacev. preșe
dintele Consiliului popular din 
Plevna, a vorbit despre eroismul 
ostașilor ruși și romîni eliberatori 
și al voluntarilor bulgari, subliniind 
că acesta a dus la întărirea prie
teniei dintre cele trei popoare. Au 
rostit, de asemenea cuvîntări loan 
Beldean, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Romîne 
la Sofia, și general maior Nikolai 
Kozlov, erou al Uniunii Sovietice.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
concert.

— Ѳ---
DECLARAȚIA 

LUI CH. JAGAN 
GEORGETOWN 12 (Agerpres). 
Intr-o cuvîntare radiodifuzați cu 

prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a adoptării de către O.N.U. a De
clarației universale a drepturilor 
omului, Cheddi Jagan, primul mi-j 
nistru al Guyanei Britanice, a de 
clarat printre altele eă multe țări 
au dobîndit libertatea și datorită 
acțiunilor hotărîte ale Uniunii So
vietice și ale altor țări socialiste 
în O.N.U.

Referindu-se la campania mon
dială pentru combaterea foametei, 
desfășurată de O.N.U., Jagan a 
spus că, după părerea lui, lupta 
omenirii împotriva foametei tre
buie să se situeze pe primul Iog 
pe lista lungă a drepturilor omu
lui. Unul dintre paradoxele vre
murilor noastre, a subliniat el, 
constă în faptul că în timp ce u- 
nele state ale lumii dispun de 
prea multe alimente, altele suferă 
de pe urma foametei permanente.

T. Driberg. Thorneycroft a spus că 
cheltuielile militare ale țării sînt 
minime din punctul de vedere al 
nevoilor apărării.

Reprezentantul opoziției laburiste, 
D. Healey, care a luat cuvîntul în 
problemele apărării, s-a pronunțat 
împotriva participării Angliei la 
„forțele nucleare multilaterale" ale 
N.A.T.O. Thorneycroft a afirmat 
că Anglia acceptă doar să partici
pe la o „experiență" în acest do
meniu, fără a-și lua obligația de a 
promova o anumită politică.

în Aden
nunțat că tratativele cu privire la 
viitorul constituțional al Federației 
Arabiei de sud, care trebuia să 
aibă Ioc la Londra în cursul acestei 
săpt'ămîni, au fost amînate cu cî
teva zile, întrucît la ele nu pot 
participa, deocamdată, înaltul comi
sar britanic al Adenului și cele
lalte personalități, rănite cu ocazia 
atentatului.

al P. S. Italian
creștini. Un număr de 35 federații 
provinciale ale partidului, a sub
liniat Gatto, au cerut convocarea 
unui congres extraordinar pentru 
discutarea situației create. Vorbi
torul a arătat că această cerere es
te sprijinită de întreaga aripă de 
stînga a partidului.

Conform statutului adoptat la re
centul congres al paitidului, Pie
tro Nenni, secretarul partidului so
cialist, și celelalte persoane care 
au intrat în componența noului gu
vern au depus o cerere de demisie 
din funcțiile de conducere din 
partid.
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